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Gisteren staakten verschillende treinbestuurders en -begeleiders omdat

ze geraakt waren door de treinramp in Halle. Daardoor verliepen de

ochtend- en avondspits chaotisch. Had u sympathie voor hun actie?

JA 34%
NEE 66%

T
ijdens mijn wat kneuterige,
brave kinderjaren te Mortsel,
heeft de tijd driemaal stilge-
staan; bij de koninklijke door-

tocht van Boudewijn en Fabiola, de ver-
schijning - in een sportwagen (!) - van
Will Tura en de poppenkastvoorstel-
ling op een mooie zondagmorgen door
het monument van de Vlaamse Kinder
Televisie, de Nonkel van heel jong
Vlaanderen: Nonkel Bob! 

We hadden wikkels van Expobrood
verzameld om binnen te mogen; de
poppenkast stond reeds in de schijn-
werpers, z’n bekende kinderliedjes
schalden door de haut-parleurs en
klokslag tien uur verscheen hij, de cha-
rismatische kindervriend, ons aller
Nonkel Bob. Er was in de zaal zeker nie-
mand écht familie van hem en toch
stelde niemand zich vragen bij die
familiale aanspreking. (‘Nonkel’, het
woord alleen al; niet zo dicht op je lip
als je ouders, maar de veilige warmte
van een alles met de mantel der non-

kelliefde bedekkende betrokkenheid.)
En hij was ‘in het echt’ zoals hij ook echt
op tv kwam; dat sportieve openstaande
werkmanshemd, dat volle gezellige
gezicht en die uit de duizend herkenba-
re krachtige stem, die onmiddellijk, na
eerst geïnformeerd te hebben of we
allemaal wel onze tanden gepoetst had-
den, een vrolijk meezingliedje uit die
veel te grote gitaar toverde. 

En wisten we dat we uit een ouwe
broodzak ook een té guitig hoedje kon-
den vouwen? En als we hard genoeg
schreeuwden we de helden uit de pop-
penkast voor het ergste kwaad konden
behoeden? En...en…en dat ging zo

maar door, twee uren lang. De echte
Nonkel Bob van de tv, in Mortsel.
Gebiologeerd genoot ik van dit levende
mirakel. 

Ze zijn zeldzaam, mensen die door
hun natuurlijkheid zo samenvallen
met de symbolen die ze vertegenwoor-
digen op tv. Was deze man ooit slecht-

gezind? Zou hij wel eens gevloekt heb-
ben? Zou er ooit enig onschuldig
schuin gescharrel met één van die tan-
tes plaatsgevonden hebben? Ik wil het
niet weten. 

Geen kwaad woord over mijn Nonkel
Bob! Ik heb z’n Boeken van Nonkel Bob
verslonden tot de laatste letter of vezel
waarmee ze samengebonden waren;
alle eenvoudige lekkere pasteitjes zelf
gebakken en verorberd, alle toneeltjes
nagespeeld, alle liedjes eindeloos nage-
zongen,… 

Hij serveerde het allemaal. Enkel als
hij over zoiets ingewikkelds als de
natuur vertelde, beste vrienden, haalde
hij er de wat saaie, maar oh zo slimme
Professor Polk bij. Een klein applausje

alstublieft! Kapitein Zeppos op hetzelf-
de paard als Ivanhoe,
Millekemellekemol, Pats Poppenspel,
Johan en de Alverman en Fabian en
Otorongo en - klap op de vuurpijl - bij
de laatste aflevering schoven die leven-
de acteurs aan bij Nonkel Bob om ons
gerust te stellen dat al die ‘gevaarlijke

avonturen’ maar ‘gespeeld’ waren. Het
is aan me blijven kleven en de lijm was
die iconische Nonkel Bob. 

Enkele jaren geleden zie ik bij ons in
de supermarkt een magere, verwarde
man sukkelen met de betaalautomaat,
ik hoor hem iets mompelen en herken
z’n stem: mijn Nonkel Bob! Ooit kon
hij de straat niet op of iedereen wou
hem hysterisch aanraken, nu stond hij
daar anoniem te knoeien. Ik kon hem
even bijstaan en kreeg een tintelende
oogopslag terug. Hopelijk zingt hij nu,
samen met vele vrolijke vrienden, en
na een gezonde appel en een glas melk,
over de wereld die op z’n kop staat. 

Bedankt, Nonkel Bob.

De iconische Nonkel Bob 
en de brave kinderjaren

Hopelijk zingt Nonkel Bob nu, samen met

vele vrolijke vrienden, over de wereld die op

z’n kop staat. Bedankt, Nonkel BobWARRE BORGMANS 
neemt afscheid van 

Bob Davidse.
Warre Borgmans is acteur. 

Mijn broer (Wouter Verbeke, nvdr) zat
in één van de treinen die betrokken
waren bij de ramp in Buizingen. Hij
raakte gelukkig maar lichtgewond,
maar was wel zwaar onder de indruk.
“De werkelijkheid was véél erger dan
wat je op tv te zien kreeg”, zei hij. 

Wat me treft in zijn verhaal, is dat
hij na het ongeluk twee uur heeft
gewacht in een sporthal waar tiental-
len reizigers ondergebracht waren. In
het begin werden de passagiers onder-
verdeeld in groepen: passagiers die
ongedeerd waren, lichtgewonden,
zwaargewonden,... Maar na een tijdje
begonnen er ook reizigers toe te stro-
men die niets met de ramp te maken
hadden, zoals mensen wiens trein
gestrand was na het ongeluk. M’n
broer sprak maar liefst vijf mensen
aan om te weten te komen wat hij
moest doen, onder wie een politie-
man en iemand van Infrabel, maar
een duidelijk antwoord kreeg hij niet.
Er kwam wel een politieman zijn gege-
vens noteren en een verpleegster
vroeg hem waar hij pijn had. Maar
daar bleef het bij. “Pure chaos”, zo
beschrijft m’n broer de organisatie
van de opvang. Na twee uur besloot
hij om te vertrekken, net als vele ande-
re mensen die ongedeerd of lichtge-
wond waren.

Op het hoofdkantoor van Colruyt,
waar hij werkt, werd hij gelukkig met-
een naar de bedrijfsarts gestuurd, die
een lichte kneuzing aan zijn pols vast-
stelde. Er was ook een psycholoog met
wie hij kon praten, iets waar hij veel
aan gehad heeft. Daarna werd hij door
een collega naar huis gebracht, meer
dan 100 kilometer verder. Hij kan ook
nu nog een beroep doen op de psycho-
logische dienst van Colruyt.

Hoe is het mogelijk dat slachtoffers,
ook al zijn ze maar lichtgewond, twee
uur lang zitten te wachten zonder
geholpen te worden? Wat die passa-
giers gezien hebben, blijft hen hun
leven lang bij. Psychologische assis-
tentie net na een ramp is toch cruci-
aal? De mensen die naar het zieken-
huis gebracht werden of er op eigen
kracht heen gingen, kregen bijstand
van de dienst sociale interventie van
het Rode Kruis. Wat gebeurt er met de

anderen? Niets? Mijn broer is geluk-
kig wél geholpen, dankzij de goede
opvang op het werk.

Natuurlijk moeten hulpverleners
eerst de zwaargewonden helpen. En
natuurlijk kan je niet verwachten dat
personeel van de NMBS meteen weet
wat er moet gebeuren. Maar dat er
geen onderscheid gemaakt wordt tus-
sen de passagiers uit de gebotste trei-
nen en gestrande reizigers lijkt me
vreemd. Dat er na twee uur nog nie-
mand kan zeggen dat je beter langs de
medische voorpost passeert, is nog
vreemder. En dat je ook achteraf blijk-
baar niet gecontacteerd wordt, is

gewoon onaanvaardbaar. Moet de
NMBS het personeel beter voorberei-
den op situaties als deze? Wellicht wel.
Moet de NMBS beter leren communi-
ceren met reizigers, personeel én de
media? Absoluut! Misschien kan gede-
legeerd bestuurder Marc
Descheemaecker, in plaats van te
ruziën met gouverneur Lode De Witte,
eens langsgaan bij Colruyt. Hij kan er
wellicht iets van opsteken.

Om te eindigen wil ik mijn medele-
ven betuigen aan de families van de
slachtoffers die het niet overleefd heb-
ben en aan de mensen die er erg aan
toe zijn. Hopelijk krijgen zij de gepas-
te hulp om dit drama te verwerken.

Opvang na Buizingen ‘pure chaos’

BRIEF VAN DE DAG

H
et is weer prijs met de
discussie over de
opkomstplicht. De
Luikse politicoloog

Pierre Verjans wist te vertellen
dat het Vlaams Belang de mees-
te kiezers zou verliezen als de
opkomstplicht zou worden
afgeschaft. Daags ervoor pleitte
kamerlid Hilde Vautmans
(Open Vld) ervoor om deze
plicht ook officieel af te schaf-
fen, nu blijkt dat justitie de
laatste jaren thuisblijvers niet
meer vervolgt. Helaas zijn
beide feiten niet relevant in de
eigenlijke discussie over de
vraag of de opkomstplicht van-
uit democratisch oogpunt
wenselijk is.

Volgens Vautmans tonen haar
recent verkregen cijfers van
minister van Justitie De Clerck
aan dat steeds meer mensen
thuisblijven. Bij de verkiezin-
gen voor het Vlaams Parlement
van 2009 gaat het om 6,94 pro-
cent en bij de federale verkie-
zingen van 2007 zelfs om 8,69
procent. Maar van een tendens
zoals Vautmans die meent te
ontwaren, is geen sprake. Beide
cijfers liggen perfect rond het
gemiddelde bij alle naoorlogse
verkiezingen. Als er zich al een
stijging heeft voorgedaan,
dateert die uit de jaren ’80 en
’90. De laatste vijftien jaar is
het aantal mensen dat verzaakt
aan hun plicht opvallend sta-
biel. 

Vautmans neemt wellicht
haar wens voor waarheid.
Eigenlijk wil ze, met haar nogal
onwetenschappelijke interpre-
tatie van de cijfers, vooral de
legitimiteit van de opkomst-
plicht ondermijnen. Door te
laten uitschijnen dat alsmaar
meer mensen hun voeten
vegen aan deze verouderde
wetgeving, roept ze eigenlijk
de rest op om dat ook te doen.

‘Blijf gerust thuis: je wordt toch
niet vervolgd.’ Maar dit plei-
dooi voor burgerlijke onge-
hoorzaamheid gaat voorbij
aan de meer fundamentele
vraag of een opkomstplicht
wel zo fout is.

De gegevens van Verjans zijn
wel wetenschappelijk verant-

woord, maar even irrelevant in
dat opzicht. Partijpolitieke
overwegingen zouden geen rol
mogen spelen in fundamente-
le zaken als de legitimiteit van
onze verkiezingen. Dat bepaal-
de partijen electorale winst
zouden hebben bij het afschaf-
fen van de opkomstplicht heeft
hen gelukkig nog niet aange-
zet om via een dergelijke aan-
passing van de regeltjes het
politieke spelletje te proberen
winnen.

Natuurlijk hebben tegenstan-
ders van de opkomstplicht,
zoals Vautmans, ook meer prin-

cipiële argumenten. Zo zou de
opkomstplicht haaks staan op
de idee van individuele vrij-
heid waarop onze democratie
is gebouwd. De redenering dat
mensen ook over de keuze en
het recht moeten beschikken
om niet te gaan stemmen volg
ik echter hoegenaamd niet.
Hebben we deze keuzevrijheid
dan ook als het gaat om het
betalen – of beter, het ontdui-
ken – van onze belastingen? De
leden van een democratie heb-
ben niet alleen rechten (en dus
baten) maar ook plichten (en
dus kosten). Daarom mogen
we best van hen verwachten
dat elk van hen zijn of haar
steentje bijdraagt. 

Volgens Vautmans zouden de
thuisblijvers – die volgens
Verjans inderdaad met 20 pro-
cent zouden stijgen als de
opkomstplicht wordt afge-
schaft – politici stimuleren om
zich wat meer bezig te houden
met de echte problemen van
de bevolking. Nu gaan de mis-

noegden toch stemmen – voor-
al op het Vlaams Belang, zoals
Verjans aantoont – waardoor ze
een minder krachtig signaal
van ontevredenheid zouden
geven aan de politici. Het
omgekeerde lijkt echter waar.
De eerste stemmen die van de
radar zouden verdwijnen, zijn
niet zozeer die van mensen
met een hekel aan verplichtin-
gen, zoals Verjans beweert,
maar die van mensen die geen
interesse en geen vertrouwen
in de politiek (meer) hebben.
In plaats van hun proteststem-
men te geven aan Vlaams

Belang of andere oppositiepar-
tijen, zoals ze dat nu doen, zou-
den ze gewoonweg thuisblij-
ven. Dit zou echter het leven
voor de traditionele partijen
alleen maar gemakkelijker
maken. 

Slechte oplossing

Neen, het afschaffen van de
opkomstplicht biedt helemaal
geen oplossing voor de maat-
schappelijke problemen die
aan de basis liggen van de anti-
politiek. Integendeel, het bete-
kent alleen dat de ontevreden-
heid van de mensen minder
zichtbaar wordt, niet dat ze
verdwijnt. Het verlies van pro-
teststemmen in de anonimiteit
betekent een verlies voor de
democratie. Een proteststem
vormt pas een krachtig signaal
als ze daadwerkelijk geuit
wordt binnen het democrati-
sche bestel.

Internationaal onderzoek
toont aan dat meer mensen
gaan stemmen in landen met
opkomstplicht, ook in die lan-
den waar thuisblijvers niet als
criminelen worden opgejaagd.
België is hier natuurlijk het
voorbeeld bij uitstek. Terwijl
vorig jaar nog meer dan 90
procent van de Belgen ging
stemmen voor het Europees
Parlement, was dit amper 43
procent in de rest van de EU. In
tegenstelling tot Vautmans zie
ik geen probleem in het feit dat
meer dan negen van de tien
Belgen de moeite doet om zijn
democratische stem uit te
brengen (ook al ben ik het vaak
niet met hen eens). Iedereen
die bezorgd is om het demo-
cratische gehalte van onze poli-
tiek – en dus niet uit
(partij)politieke overwegingen
– zou hier blij om moeten zijn.
Omdat men in een democratie
moet stemmen om mee te tel-
len, is het van belang dat zo
veel mogelijk mensen van zich
laten horen, ook (en vooral) als
ze het oneens zijn met het
gevoerde beleid. 

Wie niet stemt, wordt niet gehoord

Het afschaffen van de

opkomstplicht betekent een
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zichtbaar, maar verdwijnt niet

BART ENGELEN 
verdedigt de opkomstplicht.
Bart Engelen is post-doctoraal
onderzoeker aan het Centrum
voor Economie en Ethiek –
K.U.Leuven.
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